
Àlex Bercianos segueix progressant a Valls. 
Àlex Bercianos, aquesta vegada al costat d’Adrià Aragó a l’habitacle del Citroën C2 R2 de l’equipo CV Esport, va acon-
seguir la 7ª posició en la classificació final absoluta en el III Ral·li de Valls. Cal destacar que Bercianos es va situar en el 
2on lloc de la seva categoria (Grup A Classes 6) a 20” de Marc Jimenez, dominador habitual de la mateixa.

Des de la primera especial, l’equip de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) es va situar just darrere de Jimenez-Viñas amb 
diferències que van oscil·lar entre els 3” i 4” en la primera secció de la prova (La Riba i Mon-ral). A la segona passada 
per aquestes especials, Bercianos-Aragó van aconseguir reduir les esmentades diferències, però no el suficient com 
per estar per davant de la seva categoria.
Van arribar a la meitat del ral·li a 12”4 de Jimenez i encara amb esperances de plantar batalla en la recta final de la 
prova. Però en aquesta fase decisiva van haver de rendir-se a l’evidència, les diferències seguien sent mínimes però 
sempre favorables al seu rival. 
Amb el 2º lloc de la seva categoria assegurat, Bercianos-Aragó sí que van haver de lluitar molt fort per mantenir la 7ª 
plaça de la classificació absoluta. Després de la penúltima especial (Sta Perpètua) es van veure superats pel R/ Cli 
Sport de Cañellas-Sauleda. A l’especial que tancava el ral·li (Vallespinosa) van decidir anar a per totes i van recuperar 
l’esmentada 7ª plaça per la mínima diferència de 3 dècimes.

Bercianos es mostrava optimista després de la cita de Valls, aquest era el seu comentari: A Valls hem estat més prop 
dels nostres rivals, les sensacions són molt bones i cada vegada que surto a competir em trobo més còmode 
al volant del C2. Així doncs, és evident que l’objectiu que ens vam marcar a l’inici d’aquest projecte l’estem 
complint tal com estava previst. Estic content i sobretot il·lusionat de com estan sortint les coses en aquesta 
tornada a la competició. En el ral·li organitzat per l’Escuderia Costa Daurada, el pilot andorrà considera que hagués 
pogut estar més prop del guanyador de la seva categoria: És cert que al principi del ral·li no vam estar del tot 
encertats en l’elecció dels pneumàtics, després vam millorar els nostres cronos però, Marc (Jimenez) també 
va rebaixar els seus registres, o sigui que va ser impossible apropar-nos. Això em va recordar el duel que vam 
mantenir en el 2007 en el meu primer any en el Volant RACC.

El pilot de l’ACA tancarà la present temporada el proper 27 d’Octubre a Manresa. Disputarà l’edició 2012 del Ral·li 2000 
Viratges en el qual, espera estar més a prop del triomf en la classe 6 del Grup A.

Servei de premsa.

Resultats III Ral·li Ciutat de Valls.

Classificació Scratch:
1.-Gaig-Astudillo (Porsche 911 GT3), 37’16”7, 2.-Llinas-Torra (Ford Fiesta) a 0’54”0, 3.-Sayos-Moreno (Mitsubishi Colt 
a 1’00”7, .... 7.-Bercianos-Aragó (Citroën C2 í2) a 2’45”6. 

Classificació Grup A Classe 6:
1.-Jimenez-Viñas (Peugeot 206 XS), 39’41”5, 2.-Bercianos-Aragò (Citroën C2 R2) a 0’20”8, 3.-Agusti-Viñas (Peugeot 
206 XS) a 1’43”3.


